Zápisnica č. 6
zo zasadnutia
KOMISIE ROZVOJA OBCE, VÝSTAVBY A STAVEBNÉHO PORIADKU,
ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A DOPRAVY
zo dňa 03.10.2019
PROGRAM :
1.)
Otvorenie
2.)
Žiadosť p. Šimuničovej o posúdenie stavebného zámeru
3.)
Žiadosť stavebného úradu o posúdenie umiestnenia stavby z hľadiska funkcie v území
4.)
Záver
Bod 1.) Otvorenie
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Predseda komisie privítal všetkých prítomných členov komisie a hostí.
Bod 2.) Žiadosť p. Šimuničovej o posúdenie stavebného zámeru
Členom komisie bola predložená písomná žiadosť p. Šimuničovej o posúdenie stavebného
zámeru 4 rodinných domov, každý s 2 bytovými jednotkami. Príloha č.1
Žiadosť bola aj osobne prezentovaná žiadateľkou a prebehla aj diskusia medzi členmi komisie,
žiadateľkou a aj prítomnými susedmi (daného zámeru), ktorí vyjadrili výslovný nesúhlas
s daným zámerom.
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:
- vzhľadom na objem predloženého zámeru (8 bytových jednotiek + 20 parkovacích miest)
neodporúčame zasahovať do typickej zástavby v danej oblasti (centrum obce) v takomto
rozsahu, kde okolité stavby sú iba izolované rodinné domy s podlhovastými záhradami
(humnami) za nimi, čo vytvára typický „kolorit“ našej obce (s maximálne 1 RD za
pôvodným „rodičovským“ rodinným domom)
- predmetný pozemok sa nachádza v bezprostrednom centre obce a je umiestnený vo veľmi
členitom a strmom teréne s prevýšením cca. 25 m, čo by taktiež negatívne ovplyvnilo
siluetu obce z okolitých výhľadov
- daný zámer neodporúčame tak z hľadiska tvorby nového územného plánu obce, ktorý by
mal určiť smerovanie centra obce, ako aj z hľadiska rozvoja a regulatívov územia, keďže
teraz nie sú jasne definované
za : 0
proti : 8
zdržal sa : 1 (p. Škoda)
-

Bod 3.) Žiadosť stavebného úradu o posúdenie umiest. stavby z hľadiska funkcie v území
Členom komisie bola predložená žiadosť stavebného úradu o posúdenie umiestnenia stavby
(hospodárska usadlosť) z hľadiska funkcie v území (pri záhradkárskej oblasti nad cintorínom).
Príloha č.2 Jedná sa o stavbu hospodárskej usadlosti s úžitkovou plochou cca. 230 m2 na
pomerne veľkom pozemku s výmerou nad 3500 m2.
Komisia po prerokovaní odporučila nasledovné:
- vzhľadom na veľkosť pozemku a umiestnenie iba jedného primeraného objektu
(hospodárskej usadlosti) v území s priľahlými lúkami a pasienkami sa členovia komisie
jednohlasne zhodli na navrhovanej funkcii hospodárskej usadlosti v danom území, kde
tento typ „farmy / hospodárskeho dvoru“ je pre našu obec charakteristickou formou
hospodárskych objektov spojených s bývaním
-

za : 9

proti : 0

zdržal sa : 0

Bod 4.) Záver
Predseda komisie ukončil zasadnutie a termín budúceho zasadnutia bol určený na 07.11.2019.

PRÍLOHA Č.1
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